
 

 

 

 
Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А 

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 05 травня 2021 року                                № 79 -р 

 

Про скликання 9 чергової сесії  
Надвірнянської  міської  ради  

восьмого скликання 

 

 Керуючись п.4 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   

ст.104 Регламенту міської ради: 

 

1. Скликати 9 чергову сесію Надвірнянської міської ради восьмого скликання                     

03 червня 2021 року о 10 годині 00 хв. в залі засідань Надвірнянської районної ради. 

 

2. Винести на розгляд сесії міської ради такі питання: 

 

2.1 Про затвердження Положення про електронний сервіс реєстрації дітей у чергу до 

закладів дошкільної освіти Надвірнянської міської територіальної громади. 

2.2 Про затвердження Положення про встановлення орендної плати за землю на 

території Надвірнянської територіальної громади. 

2.3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Надвірнянської 
міської територіальної громади на 2022 рік та Положення про туристичний збір у 

Надвірнянській міській територіальній громаді. 
2.4 Про встановлення ставок із сплати земельного податку на 2022 рік на території 
Надвірнянської міської територіальної громади, код згідно з КОАТУУ 2624010100. 

2.5 Про ставки місцевих податків і зборів (єдиний податок, транспортний податок, збір 

за місця паркування транспортних засобів) на 2022 рік. 

2.6 Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на 2022 рік на території Надвірнянської міської територіальної громади, код 

згідно з КОАТУУ 2624010100. 

2.7 Про затвердження Порядку передачі в оренду майна комунальної власності 
Надвірнянської міської територіальної громади (нова редакція). 

2.8 Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території 
Надвірнянської міської територіальної громади. 

2.9 Про затвердження Порядку демонтажу зовнішньої реклами на території 
Надвірнянської міської територіальної громади. 

2.10 Про затвердження нової редакції Положення про тендерний комітет 
Надвірнянської міської ради. 

2.11 Про внесення змін до Програм Надвірнянської міської територіальної громади на 
2021 рік. 

2.12 Про уточнення бюджету Надвірнянської міської територіальної громади на                       
2021 рік. 

2.13 Про розпорядження нерухомим майном комунальної власності. 
2.14 Питання містобудування та архітектури. 

2.15 Питання землекористування. 

2.16 Різне. 

 

 

Міський голова                                   Андрійович З.М. 


